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หลักเกณฑ์ การใช้ เครื่ องหมายรั บรองผลิตภัณฑ์
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1. วัตถุประสงค์
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้ เครื่ องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นี ้ กาหนดขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
- ให้ การใช้ เครื่ องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ ของสฟอ. เป็ นไปตามที่กาหนด ถูกต้ อง ชัดเจนและไม่สร้ างความสับสน
ให้ กบั ผู้บริ โภค หรื อหน่วยงานใดๆ ที่อ้างอิงเครื่ องหมายของ สฟอ. ในการรับรองผลิตภัณฑ์
- เพื่อให้ การนาเครื่ องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กาหนดโดย สฟอ. เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็ นที่ยอมรับจากหน่วยงาน
ต่างๆ และผู้บริ โภค

2. ขอบข่ าย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้ เครื่ องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นี ้ เป็ นการกาหนดแนวทางการใช้ เครื่ องหมายรับรอง
ผลิตภัณฑ์ สาหรับผู้ได้ รับการรับรองผลิตภัณฑ์จาก สฟอ. ตามหลักเกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์ที่เกีย่ วข้ องสาหรับแต่ละ
ผลิตภัณฑ์

3. นิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ ในเอกสารฉบับนี ้กาหนดดังต่อไปนี ้
3.1 สฟอ. หมายถึง สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
3.2 ผู้ได้ รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นคาขอที่ผ่านการประเมินและได้ รับการรับรองผลิตภัณฑ์จาก สฟอ. โดยมีสถานะ
เป็ นนิติบคุ คลตามที่กฎหมายกาหนด
3.3 เครื่ องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ หมายถึง เครื่ องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่ สฟอ. กาหนดให้ ใช้ เพื่อแสดงถึงการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นกระบวนการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย สฟอ.

4. เอกสารอ้ างอิง
4.1 พระราชบัญญัตเิ ครื่ องหมายการค้ า พ.ศ.2534
4.2 ISO/IEC 17065 Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and
services
4.3 ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment – Vocabulary and general principles
4.4 ISO/IEC Guide 23 Methods of indicating conformity with standards for third-party certification systems
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5. การอนุญาตให้ ใช้ เครื่ องหมายรับรองผลิตภัณฑ์
เครื่ องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์เป็ นกรรมสิทธิ์ของ สฟอ. ซึง่ จะอนุญาตให้ เฉพาะผู้ที่ได้ รับการรับรองจาก สฟอ. นาไปใช้
ภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนดเท่านัน้

6. เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
รูปแบบ ขนาด สัดส่วน และสีของเครื่ องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดใน ภาคผนวก ก. กรณีที่
ไม่อาจใช้ สตี ามที่กาหนดไว้ ได้ ให้ ใช้ สีเดียวที่ไม่กลืนกับพื ้นหลังที่แสดงเครื่ องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ และเห็นได้ อย่าง
ชัดเจน

7. เงื่อนไขการใช้ เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์
ผู้ได้ รับการรับรองสามารถนาเครื่ องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปแสดงบนผลิตภั ณฑ์ เอกสาร คู่มือและ/หรื อ
สือ่ ต่างๆเพื่อการเผยแพร่ โฆษณาหรื ออ้ างอิงได้ โดยจากัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้ การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้ วเท่านัน้
หรื อให้ กรณีที่มีการเผยแพร่ โฆษณา ร่วมกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่ไม่ได้ รับการรับรองจาก สฟอ. ให้ มีการแสดงเครื่ องหมาย
หรื อข้ อความ ที่ระบุถึงแบบรุ่นเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับรองจาก สฟอ.เท่านัน้ หรื อ แสดงเครื่ องหมายหรื อข้ อความ ที่ระบุ
ถึงแบบรุ่นเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ รับรองจาก สฟอ. โดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึง่ ตามความเหมาะสม
การนาเครื่ องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปใช้ ในกิจกรรมอื่น หรื อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตไว้
ตามหลักเกณฑ์นี ้ ต้ องทาหนังสือขออนุญาต สฟอ. โดยต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้อานวยการสถาบันฯ เป็ นลายลักษณ์
อักษรเท่านัน้ ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการขออนุญาตที่กาหนด และหลักเกณฑ์ การใช้ เครื่ องหมายรับรอง
ผลิตภัณฑ์นี ้โดยอนุโลม และต้ องระงับการใช้ งานตามที่ได้ รับอนุญาตไว้ ทนั ทีที่ได้ รับการแจ้ งยกเลิกการอนุญาตให้ ใช้ งาน
ไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆก็ตาม
การแสดงเครื่ องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ คู่กับเครื่ องหมายมาตรฐานสาหรับการรับรองระบบงานหน่วยรับรองให้
เป็ นไปตามตัวอย่างที่กาหนดไว้ ใน ภาคผนวก ค.

8. การระงับการใช้ เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์
-

กรณีที่มีการลดขอบข่าย การพักใช้ เพิกถอน หรื อการยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์ ผู้ได้ รับการรับรองต้ องระงับ
การใช้ เครื่ องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
รวมทังการแสดงเครื
้
่ องหมายรับรองผลิต ภัณฑ์
(ดังภาคผนวก ก) ใช้ เอกสาร สือ่ สิง่ พิมพ์ หรื อโฆษณาใดๆที่ระบุหรื อที่มีเครื่ องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
ทันที

-

ในกรณีที่ สฟอ. ตรวจสอบพบความไม่เหมาะสมในการใช้ เครื่ องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ ไม่วา่ จะเป็ นกรณี
ใดๆ ก็ตามและมีการแจ้ งระงับการใช้ เครื่ องหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผู้ที่ได้ รับการรับรองต้ องระงับการแสดง
เครื่ องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ตามไม่เกินระยะเวลาที่ สฟอ. กาหนด
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ภาคผนวก ก.
เครื่ องหมายการรั บรอง (Certification Mark)
ข้ อกาหนดมิตแิ ละรู ปแบบ

รูปที่ 1 สัดส่วน ขนาดและมิตขิ อง เครื่ องหมายรับรอง
หมายเหตุ : 1. มิติของเครื่องหมาย อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมพื ้นผ้ าทีป่ ระกอบไปด้ วยสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสจานวน 6 ช่องในแนวตังและ
้
9 ช่องในแนวนอน
2. การแสดงเครื่องหมายต้ องไม่ผิดเพี ้ยนจากมิติที่กาหนด การย่อขยายขนาดสามารถทาได้ ในการย่อขยายแนวแทยงมุมเท่านัน้

หน้ า 4/6

เอกสาร R - PC - 002
13/10/2559

ภาคผนวก ข.
ความหมายของเครื่ องหมายรั บรอง
การรับรองและเครื่องหมายรับรอง
แบบ1)

เป็ นเครื่ องหมายที่ ก าหนดให้ ผู้ รั บ การ
รับรองที่ผ่านกระบวนการรับรองและ/หรื อ

EEI Mark

ทดสอบ ตรวจควบคุมคุณภาพโรงงาน และ
การตรวจติ ด ตามการควมคุ ม คุ ณ ภาพ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ส ด ง เ ค รื่ อ ง ห ม า ย บ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ/หรื อบรรจุ ภั ณ ฑ์ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดของ สฟอ.
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ภาคผนวก ค.
การแสดงเครื่ องหมายรั บรองผลิตภัณฑ์ ค่ ูกับ
เครื่ องหมายมาตรฐานสาหรั บการรั บรองระบบงานหน่ วยรั บรอง
ภาษาไทย

มาตรฐานที่ได้ รับรอง
สฟอ.

กมช.-สมอ.-มอก.17065
PRODUCT 002

ภาษาอังกฤษ

STANDARD OF CERTIFICATE
EEI
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